Paraula de sindicalista
Definicions de paraules pròpies del sindicalisme
ugetista

Amb aquesta activitat, aplaudim amb admiració
l’autor —acadèmic d’ara i d’antany— de l’alfabet
arrelat més acreditat i anomenat.
Ara, aturem-nos, abans de l’ascensió, i atestem que
ens beneficiem d’una bastida bestial, d’una base
ben bona, buida de barbarismes, del català. Del
català correcte.
Convé comunicar que el cèlebre ciutadà, amb criteri
comú però científic, va compilar, concentrar,
cohesionar —codificar, concretament— el català que
coneixem.
Celebrem, conjuntament, el centenari de la
codificació. I el cent-cinquantè centenari del ciutadà
capaç, científic, competent, compromès, coneixedor.

Conclourem, doncs, delegats, delegades, defensors i
defensores dels drets i del diàleg que quan diem
«eina», «eleccions», «encaixada», «entesa»,
«escomesa», «esforç», fem frases que funcionen
fonamentalment perquè un famós filòleg, molt
format, les va facilitar, forjar, fixar.
El filòleg va ser Fabra. El grandiós, gran gramàtic.

Seu de la UGT de Catalunya
Barcelona, 9 de novembre de 2018

Text inspirat en el Fabracedari de l’actor i dramaturg Jordi Oriol,
recitat en l’homenatge al mestre de la llengua en l’acte inaugural
de l’Any Fabra, celebrat al Teatre Zorrilla de Badalona el 21 de
febrer de 2018.

afiliar
1 1 v. tr. [LC] Fer entrar (algú) com a membre en
una societat, una congregació, un partit polític, etc.
agitació
1 f. [LC] Acció d’agitar o d’agitar-se; l’efecte.
L’agitació de l’aire, de la mar. És l’agitació
produïda per la febre. Són especialistes en agitació
política.
alçar-se
5 tr. i intr. pron. [LC] Aixecar
alliberat –ada*
adj i m i f Dit del militant polític, sindical, etc., que
rep un sou de la seva organització perquè s’hi
dediqui exclusivament.
assemblea
f 1 1 Aplec de persones reunides fonamentalment
per a deliberar i eventualment per a prendre acords.

aturada**
Interrupció del procés productiu independentment
de la causa: per força major, per una vaga, per un
locaut, etc.
atzucac
[1238; de l’àr. az-zuqâq ‘carrer estret’]
1 m. [LC] [HIH] [GG] Carreró o camí sense
sortida.
2 m. [LC] PER EXT. La discussió es troba en un
atzucac.
avalot
[s. XIV; de avalotar]
m 1 1 Agitació popular.
2 Aplec tumultuós.
2 Esvalot.

avançar
1 1 v. tr. [LC] Moure endavant (alguna cosa).
Avançar un peu. Avançar una peça en el joc
d’escacs.
1 2 v. tr. [LC] PER EXT. Avançar una idea, una
hipòtesi.
avenç
[de avençar]
m 1 Quantitat estalviada.
2 Progrés.
avinença
[s. XIV; de avinent]
1 f. [LC] Acció d’avenir-se; l’efecte. Fer una
avinença.
2 [LC] posar-se en avinença Posar-se d’acord.

bestreta
1 f. [LC] [ECT] Acció de bestreure. Fer una
bestreta. Li han fet la bestreta d’una mensualitat.
2 f. [LC] [ECT] Diner bestret o anticipat. Ha
demanat una bestreta del sou.
3 [LC] [AD] a la bestreta loc. adv. Per endavant.
Pagar a la bestreta.
candidatura
1 f. [LC] [PO] [AD] Fet d’ésser candidat, de
presentar-se com a candidat.
2 f. [LC] [PO] [AD] Candidat o candidats a elegir.
3 f. [LC] [PO] [AD] Papereta en què figuren els
noms dels candidats.
col·lectiu
1 adj. [LC] [AR] Que fan diferents persones
conjuntament, que afecta totes elles. Una demanda
col·lectiva. Exercir una acció col·lectiva. Els
interessos col·lectius. Una exposició col·lectiva
d’artistes joves.
3 m. [SO] [LC] Conjunt de persones que tenen
alguna cosa en comú. El col·lectiu de les dones, el
col·lectiu dels treballadors d’un ram.

company –a
[s. XIII; del b. ll. companio, -ōnis ‘que comparteix
el pa’, a partir del nominatiu, mentre que la variant
companyó prové de l’acusatiu companionem]
1 1 m. i f. [LC] Persona que n’acompanya una altra
o està en la companyia d’una altra, habitualment o
circumstancialment, per elecció o per casualitat.
Company d’escola. Company de joc. Amb la
Montserrat som companyes de carrera. Bon
company. Mal company. Cerco algú perquè em faci
de company de viatge.
2 m. i f. [LC] Col·lega, confrare. Companys de
claustre, de treball, d’oficina.
3 1 m. i f. [LC] Igual 2 1 . Partim-nos-ho com a
bones companyes.
3 2 [LC] trobar el seu company Descobrir en algú
els mateixos gustos i les mateixes inclinacions.
conciliar
1 1 v. tr. [LC] [DR] Posar d’acord persuasivament
sobre un punt en litigi. El jutge provà de conciliar
les parts. Conciliar els ànims.
1 2 v. tr. [LC] Posar d’acord, fer compatibles, sense
violència, (coses que semblen contradictòries).

Conciliar les opinions, les tendències, més
diverses. Conciliar dos textos.
1 3 intr. pron. [LC] Una cosa, estar d’acord, ésser
compatible, amb una altra que sembla
contradictòria.
consell
[s. XIV; del ll. consilium ‘deliberació, consulta,
consell’; en cat. el mot es confongué amb el ll.
concilium ‘reunió, assemblea’, sobretot perquè
consilium també havia tingut el sentit de ‘reunió
consultiva’]
1 1 m. [LC] Advertiment donat a una persona sobre
el que ha de fer.
1 3 [LC] persona de bon consell [o persona de
consell] Persona capaç de donar un bon consell. La
senyora Rosalia era la persona de consell a qui
acudien les joves del poble.
1 4 [LC] prendre consell d’algú Consultar-lo.
2 1 m. [AD] [PO] [DR] Conjunt de persones que
constitueixen un òrgan col·legial amb funcions
consultives, deliberatives o executives. Els
membres del Consell. Convocar, reunir, tenir,
consell. Aquest afer serà discutit en consell.

Consell de Ministres. El Consell d’Administració
del banc. El Consell de Cent. El Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya. Un consell federal.
El Consell General de les Valls d’Andorra. Un
consell de disciplina. Un consell de revisió.
conveni
1 m. [LC] [DR] [AD] Acord entre dues o més parts,
especialment acord de caràcter general que conté
uns pactes en relació amb una matèria o una cosa
determinada. Conveni internacional. Conveni
judicial.
2 [ECT] [AD] [DR] conveni col·lectiu Acord
escrit entre associacions professionals d’obrers i
empresaris, amb personalitat jurídica, per fixar les
condicions laborals a què s’hauran d’ajustar els
contractes individuals de treball.
convocatòria
2 f. [LC] [AD] Escrit amb què es convoca.
Convocatòria d’eleccions. Convocatòria de reunió.

cruïlla
f. [LC] Lloc on s’encreuen dos o més camins, dos o
més carrers.
defensa
1 1 f. [LC] [DE] Acció de defensar o de defensarse. Ell va sortir a la defensa del seu pare. Cas de
legítima defensa. Fer una defensa enèrgica. Posarse en defensa. Construir les obres de defensa d’una
plaça. Posar una plaça en estat de defensa. Línia
de defensa.
2 1 f. [LC] [DR] Acció judicial de defensar algú
contra una acusació. La defensa de l’acusat.
L’advocat encarregat de la defensa.
2 2 f. [LC] [DR] Conjunt d’al·legacions i de
raonaments explanats per l’advocat defensor en
l’acte del judici penal per sostenir les tesis
favorables al seu client i per desvirtuar les
al·legacions de la part contrària o del ministeri
fiscal.
2 4 f. [DR] Dret de la persona de demostrar, per
ella mateixa o mitjançant persona lletrada, la manca
de fonament d’allò de què hom l’acusa.

delegat –ada
[1653; del ll. delegatus, -a, -um, íd.]
m. i f. [LC] [PR] Persona en qui es delega una
facultat o poder.
democràcia
[1803; del ll. td. democratia, i aquest, del gr.
dēmokratía ‘govern del poble’]
1 f. [LC] [PO] Sistema de govern basat en el
principi de la participació igualitària de tots els
membres de la comunitat en la presa de decisions
d’interès col·lectiu.
diàleg
1 m. [LC] Conversa entre dues o més persones.
dret
1 1 m. [DR] [PO] [ECT] Facultat d’exigir allò que
ens és degut, de fer allò que la llei no defèn, de
tenir, exigir, usar, etc., allò que la llei o l’autoritat
estableix a favor nostre o ens és permès per qui pot.
Jo tinc dret a cobrar els meus jornals. Tothom té

dret a defensar el que és seu. Ningú no té dret
sobre la vida d’un altre. Reivindicar, sostenir, el
seu dret. Fer el seu dret. Reconèixer, negar, el dret
d’algú a fer una cosa. Donar dret a algú a fer una
cosa. Llevar a algú el dret de fer una cosa. Els
drets de propietat. Dret d’asil.
2 12 [DR] [PO] [LC] drets civils Drets de la
persona a la vida, a la integritat física, a la llibertat,
etc., que declaren i garanteixen les constitucions.
2 13 [DR] drets humans Conjunt de drets
essencials de la persona. Declaració universal dels
drets humans.
6 1 m. [LC] [DR] [AD] Conjunt de lleis, de
preceptes, de regles, a què estan sotmeses les
persones en una societat. Dret privat, dret públic.
Dret comercial, administratiu. Dret penal. Dret
internacional, de gents. Dret canònic. La ciència
del dret.
eina
1 f. [LC] [EI] Instrument manual, com el martell, la
serra, la llima, el càvec, la pala, etc., usat per a
facilitar operacions mecàniques. Eines de fuster, de
manyà.

elecció
f. [LC] [PO] [AD] Acció d’elegir; l’efecte. Això ho
deixo a la vostra elecció. L’elecció del president.
Les eleccions a diputats seran el mes de maig.
encaixada
[s. XIV; de caixa]
f. [LC] Acció de donar-se o estrènyer-se la mà dues
persones. Tancaren l’acord amb una forta
encaixada.
entesa
[1460; de entendre]
1 adj i m i f Que entén en alguna cosa.
2 f El fet d’entendre’s amb algú.
3 f HIST/POLÍT Col·laboració internacional
contingent o acord polític amistós revisable entre
estats que no implica una aliança o tractat.
escollir
v. tr. [LC] Prendre de preferència.

escomesa
f. [LC] Acció d’escometre; l’efecte.
esforç
1 m. [LC] Acció d’esforçar-se. Fer un esforç per
aixecar un pes. Fent un esforç es va trencar, es va
esllomar. Posa-hi tot el teu esforç.
esmerçar
1 v. tr. [LC] Emprar (diners). Aquests diners, no els
podràs esmerçar millor que en obres de
beneficència. En aquesta empresa, ja hi he
esmerçat molts diners.
2 v. tr. [LC] PER EXT. Esmerçar energia, activitat,
esforços, etc., en una empresa.
feina
[s. XIV; del cat. ant. i encara dial. faena, ll. vg.
facenda, ll. cl. facienda ‘coses que han de ser
fetes’, neutre pl. del participi de futur passiu de
facĕre ‘fer’]
1 f. [LC] Treball que hom fa per obligació, en què
hom s’ocupa, amb què hom es guanya la vida. No

tinc feina: estic en vaga. Cercar feina. No trobar
feina. Anar a la feina. Començar la feina. Una
feina molt cansada. Una feina ben pagada, mal
pagada. Si avancem feina, podrem plegar més
aviat. Fer molta feina, poca feina. Un dia de feina.
Les feines del camp, de la casa. Cavar la terra no
és la teva feina. Feina feta no té destorb.
fita
1 1 f. [LC] [AQ] [AGF] Pedra o altre senyal clavat
a terra que assenyala el límit d’una heretat, d’una
contrada, etc., d’una distància a recórrer.
3 f. [LC] [DR] Objectiu 2 . Hem complert dues de
les fites que ens vam proposar.
formació
[c. 1500; del ll. formatio, -ōnis, íd.]
1 f. [LC] Acció de formar; l’efecte.
futur
1 adj. [LC] Que serà.
2 m. [LC] Allò que serà, el temps a venir.

igualtat
[s. XIV; de igual]
1 f. [LC] [MT] Condició d’ésser igual una cosa a
una altra, d’ésser iguals dues o més coses, qualitat
d’igual. La igualtat de dos triangles.

impugnar
[s. XIV; del ll. impugnare ‘impugnar, combatre’]
v. tr. [LC] [DR] [AD] Combatre, refutar. És una
veritat que no es pot impugnar. Impugnar la
validesa d’una sentència. Impugnar una opinió.
increment
[1391; del ll. incrementum, íd.]
1 1 m. [LC] [MT] Augment en grandària, quantitat,
nombre, valor, etc. A un increment petit de la
variable correspon un increment petit de la funció.
1 2 m. [LC] Acreixement, augment, de prosperitat,
riquesa, etc.

internacionalisme
1 1 m. [LC] [PO] [SO] Caràcter internacional.
1 2 m. [LC] [PO] [SO] Organització, influència,
participació, internacionals.
2 1 m. [PO] [SO] Solidaritat, col·laboració entre
nacions o pobles, sobre la base d’uns interessos i
objectius comuns.
2 2 m. [PO] [SO] Conjunt de doctrines o actituds
que propugnen la prevalença de les relacions
internacionals sobre les nacionals.
3 1 m. [PO] [SO] Moviment proletari que propugna
la unió internacional de totes les forces
treballadores contra el capitalisme.
3 2 m. [PO] [SO] Moviment dels grups vinculats a
la Primera Internacional.
jornada
[s. XIV; de jorn]
1 2 f. [LC] [ECT] Durada del treball diari. La
jornada de vuit hores. Treballar a jornada plena.
Treballar a mitja jornada.
1 3 [ECT] jornada intensiva Jornada de treball
feta sense interrupció per a l’àpat del migdia.

1 4 f. [LC] Camí que hom fa en un dia. Viatjar a
petites jornades.
2 f. [LC] [ECT] Dia considerat respecte al temps
que fa. Va fer una bona jornada de calor.
laïcitat
1 f. [RE] [PO] [PE] Qualitat de laic.
2 f. [PO] [RE] [PE] Actitud que reconeix la
independència de la política i de l’ensenyament
respecte de les diverses confessions religioses. La
laïcitat de l’Estat.
lideratge
m. [LC] [SP] Condició de líder.
llibertat
1 f. [LC] [DR] Estat o condició de qui és lliure, de
qui no està subjecte a un poder estrany, a una
autoritat arbitrària, de qui no està constret per una
obligació, un deure, una disciplina, una condició
onerosa, etc. Donar la llibertat a un esclau. Lluitar
per la llibertat d’un país. Posar en llibertat un
pres. Llibertat de cultes.
2 1 f. [DR] [LC] Excarceració . Llibertat

condicional. Llibertat sota fiança. Llibertat
vigilada.
3 1 f. [LC] [DR] [PO] Estat dels ciutadans els drets
i els privilegis dels quals estan protegits per una
comunitat civil organitzada, dels ciutadans que
participen de la vida pública exercint un control
sobre llur govern i dels ciutadans que són lliures en
tot allò que la llei no prohibeix. Llibertat
d’expressió.
4 1 f. [LC] donar a algú la llibertat de fer una cosa
Donar-li el consentiment per fer-la.
4 2 [LC] prendre’s algú la llibertat de fer una cosa
Fer alguna cosa sense prèvia autorització. M’he
pres la llibertat d’entrar sense trucar. Sempre es
pren la llibertat d’usar la meva ploma.
5 1 f. [FS] Capacitat de la voluntat humana d’elegir
entre diverses possibilitats.
lligam
1 1 m. [LC] Allò amb què es lliga, es té lligat,
quelcom. Rompé els lligams que el subjectaven.
1 2 m. [LC] [FL] PER EXT. Dos mots sense cap
lligam gramatical. És un home que no és lliure: té
massa lligams. El lligam de l’amistat. No hi veig el
lligam de les idees.

lluita
1 1 f. [LC] Esforç que fan dos individus que,
agafats cos a cos, tracten cadascun de tirar l’altre a
terra. S’abraonaren, i la lluita fou formidable.
1 2 f. [LC] Esforç que fan per vèncer l’un a l’altre,
dos individus, dos pobles, dos partits, etc. Havien
entrat en lluita els dos països.
1 3 [SO] lluita de classes Contraposició hostil
entre les diferents classes socials, especialment
entre la classe obrera i la capitalista.
3 1 f. [LC] Esforç violent per a obtenir quelcom,
per a evitar un mal. Emprendre, sostenir, una
lluita. La lluita per l’existència. La lluita contra la
tuberculosi. Lluita de preus.
manifestació
1 f. [LC] Acció de manifestar o de manifestar-se;
l’efecte. Manifestacions d’alegria.
2 f. [LC] [SO] Demostració col·lectiva en què les
persones que hi concorren fan paleses llurs
conviccions, desitjos o sentiments a favor d’una
opinió o d’una reivindicació. Una manifestació
republicana recorregué els carrers principals de la
ciutat.

mediació
f. [LC] Acció de qui intervé entre dues o més
persones per posar-les d’acord.
militància
1 f. [PO] [LC] Acció de militar.
2 f. [PO] [LC] Conjunt dels militants d’un partit, un
sindicat, etc.
mobilització
f. [LC] [FIF] [DE] Acció de mobilitzar o de
mobilitzar-se; l’efecte.
negociació
1 f. [LC] Acció de negociar, amb la intenció
d’arribar a un acord. La negociació d’un tractat.
Les negociacions per a un tractat.
2 [ECT] negociació col·lectiva Establiment de
normes sobre la regulació de salaris i d’altres
aspectes laborals elaborades per acord entre la part
social i la part empresarial, les quals superen la
forma de contacte individual en una empresa.

pancarta
2 f. [LC] Cartell generalment de tela sostingut per
dos o més pals, que es porta en una manifestació o
es penja en un lloc ben visible.
prevenció
1 f. [LC] Acció de prevenir. La prevenció d’un
dany. A prevenció del risc.
2 f. [LC] Predisposició de l’ànim, especialment
desfavorable. Tenir prevenció contra algú, contra
alguna cosa. Examinar alguna cosa sense
prevenció.
propaganda
[1839; del ll. propaganda ‘allò que ha de ser
propagat’, participi de futur passiu, n. pl. de
propagare ‘propagar’]
1 1 f. [LC] [SO] Treballs que es fan per difondre
alguna cosa. Fer propaganda de les seves idees.
Fer propaganda d’una mercaderia.
1 2 f. [LC] Papers, missatges, amb què es fa la
propaganda. La bústia és plena de propaganda.
Penjar propaganda.

2 f. [CO] Discurs persuasiu destinat a modificar les
actituds i la conducta de l’opinió pública.
3 f. [HIH] Associació que té com a fi difondre una
doctrina.
protesta
1 f. [LC] Acció de protestar. Una protesta
d’amistat, de fidelitat. Una protesta contra els nous
impostos. Una protesta enèrgica.
2 f. [DR] Document on consta la protesta.
prou
1 1 adv. [LC] En quantitat suficient, tant com cal o
en cal. Ell és prou intel·ligent per a comprendreho. No colliu les pomes, encara: no són prou
madures. Ja heu jugat prou: ara, a estudiar!
1 2 adv. [LC] Sovint precedit de bé, ben cert que,
és clar que. Jo prou li ho explico, però no m’entén.
Prou li han dit que no hi anés tan sovint: ell hi va
cada dia. Bé prou que m’interessa.
1 3 adv. [LC] No més. Prou; no parlis més: ja t’he
entès. Ja li’n pots donar, de menjar: mai no dirà
prou.
2 adj. [LC] [inv.] Quantitat suficient de. Tinc prou

força per a aguantar-ho. Tens prou diners? Si et
refereixes als diners, en porto prou. No hi tiris més
aigua: ja n’hi ha prou.
pugna
[s. XV; del ll. pugna ‘combat a cops de puny;
lluita; batalla’
1 f. [LC] Batalla, combat.
quitança**
Document de liquidació de la part proporcional de
les pagues extres, de les vacances i d’altres
conceptes econòmics que dona per acabada la
relació laboral entre un treballador i un empresari i
per satisfetes les obligacions que se’n deriven.
regular
1 v. tr. [LC] Sotmetre a una regla.
2 v. tr. [LC] Fer que (alguna cosa) es mantingui en
un grau o una condició volguts. Regular les
despeses. Regular la temperatura. Regular la
velocitat.

reivindicar
1 1 v. tr. [LC] [DR] Algú, reclamar per a si (allò
que li pertany). Reivindicar els seus drets.
Reivindicar algú la glòria de ser el descobridor de
quelcom.
1 2 v. tr. [LC] Reclamar l’autoria o la comissió
(d’un fet). L’IRA reivindicà l’atemptat de Londres.
2 1 tr. [LC] Defensar (la fama, el bon nom, etc.)
d’algú.
2 2 tr. [LC] Restablir (algú) en el seu bon nom.
3 tr. [LC] Alliberar d’una injustícia.
revalorar
v. tr. [LC] Tornar a valorar, a reconèixer el valor
(de quelcom).
risc
m. [LC] [AD] Contingència a la qual està exposat
algú o alguna cosa, perill incert. Correm el risc de
perdre-ho tot. Risc d’allaus, d’incendis. Van saltar
d’una vora a l’altra a risc de caure a l’aigua.
Posar-se a risc de prendre mal.

sindicat
2 m. [LC] [PO] [ECT] Associació formada per a la
defensa dels interessos econòmics i socials comuns
a tots els associats, especialment associació obrera.
solidaritat
[1888; de solidari]
1 f. [LC] Entera comunitat d’interessos i
responsabilitats.
2 f. [LC] Fet d’ésser solidari o solidaris.
sou
[1271; del ll. td. sŏlĭdus ‘moneda d’or’,
substantivació de l’adj. sŏlĭdus, -a, -um ‘sòlid’]
3 1 ECON Remuneració assignada a un individu en
contraprestació al treball o servei efectuat.
3 m. [LC] [ECT] [AD] Remuneració assignada a un
individu per un càrrec que exerceix o per un servei
que presta regularment. Tenir, guanyar, un bon
sou. Gaudir d’un bon sou. No té rendes: viu
exclusivament del seu sou.

tasca
1 1 f. [LC] Treball que hom té l’obligació de fer,
que li han assenyalat o s’ha assenyalat. Fer algú la
seva tasca. Anar a la tasca. Posar-se a la tasca.
Deixar la tasca. Les tasques d’una acadèmia.
Acabar la tasca del dia.
2 f. [HIH] Imposició senyorial equivalent a una
onzena part de la collita.
3 2 f. [IN] En inform., unitat de treball controlada
pel sistema operatiu que pot ésser realitzada
simultàniament amb d’altres.
torn
4 5 m. [ECT] Tanda 1 . El torn de treballadors.
treball
[s. XII; de treballar]
1 1 m. [LC] Acció de treballar, esforç sostingut. Un
treball físic, intel·lectual. Un treball ben pagat, mal
pagat. Ésser molt cansat un treball. Els fruits del
treball. Posar-se al treball. Ja va bé de descansar
una estona després de quatre hores de treball.
1 2 m. [LC] Allò en què hom treballa. Donar

treball als obrers. Cercar treball. Un obrer sense
treball.
1 3 m. [LC] Obra produïda amb el treball, amb
l’esforç, d’algú. Els treballs de defensa han estat
destruïts pels enemics. Exposició dels treballs dels
alumnes.
2 1 m. [SO] Activitat conscient de l’home orientada
a obtenir els béns o mitjans per a satisfer les seves
necessitats transformant la natura que l’envolta.
2 2 m. [LC] [ECT] Esforç humà aplicat a la
producció de la riquesa. Les lluites del capital i el
treball.
4 1 m. pl. [LC] Penes, fatics, amb què hom passa la
vida, que hom passa en tal o tal avinentesa. Passar
treballs. Ens hem vist amb treballs per a passar el
riu. Vaig tenir treballs a fugir. Treballs amb pa fan
de bon passar.
unió
1 1 f. [LC] [FL] Acció d’unir o d’unir-se; l’efecte.
La unió de l’ànima i el cos. La unió de dues
proposicions per mitjà d’una conjunció. La unió
conjugal.
2 f. [LC] Associació política, religiosa, comercial,
etc.

vaga
1 1 f. [LC] Cessació en el treball. La màquina s’ha
espatllat, i hem de fer vaga una setmana.
1 2 f. [SO] [PO] [ECT] Cessació voluntària en el
treball per part dels empleats assalariats amb vista a
obtenir de l’empresa algun avantatge relatiu a
millores de sou o de les condicions de treball.
Declarar-se en vaga. Vaga general.
1 3 [SO] [PO] [ECT] vaga de braços caiguts
Vaga en què es deixa de treballar però es roman al
lloc de treball.
1 4 [SO] [PO] [ECT] vaga de fam Mitjà de
reivindicació que consisteix en la pràctica del
dejuni voluntari, si cal fins a la inanició.
1 5 [SO] [PO] [ECT] vaga de zel Vaga que
consisteix a complir estrictament el reglament.
vincle
[s. XIV; del ll. vĭncŭlum ‘lligam’, i aquest, de
vĭncīre ‘lligar’]
m. [LC] Lligam, especialment la relació, unió,
sovint subjecció, que hi ha entre dues persones.
Vincle moral. El vincle conjugal. Vincles de sang.

Les definicions i les accepcions triades s’han extret del
DIEC2 (versió en línia del Diccionari de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalans), excepte les senyalades
amb asteriscs: * Gran Diccionari de la llengua catalana en
línia (Diccionari.cat) ** Termcat.cat
Les anotacions etimològiques són del Gran Diccionari de la
llengua catalana en línia (Diccionari.cat)
Abreviacions:
[AD]
[AGF]
[AQ]
[CO]
[DE]
[DR]
[ECT]
[EI]
[FL]
[FS]
[GG]
[IN]
[LC]
[HIH]
[MT]
[PE]
[PO]
[RE]
[SO]
[SP]

llenguatge administratiu
ciència forestal
arquitectura
comunicació
defensa
dret
teoria econòmica
enginyeria industrial
filologia
filosofia
geografia
informàtica
lèxic comú
història en general
matemàtiques
pedagogia
política
religió
sociologia
esports
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